
Zmluva o poskytnutí peňažného daru 
(ďalej len „ Zmluva" ) 

/íJ?-/ 
0491/38/S/2019 j /JJ19 

Zmluvné strany: 

Darca: JJ SPI/ , K.DK.. s. r.o 
ti ll>-'{asovf1 ľf1 / '! 

Obdarovaný: 
011lf1 J> td;r,1 ( w 11atl //p-/w#J 

Mesto Dubnica nad Váhom 
Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom 
IČO : 00 317 209 
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko. a.s. 
IBAN: SK03 5600 0000 0044 0503 3001 
(ďalej len „Obdarovaný") 

uzatvárajú podľa § 628 a nasl. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov túto Zmluvu : 

Článok 1. 
Predmet Zmluvy a účel peňažného daru 

1.1 Predmetom Zmluvy je poskytnutie peňažného daru vo výške 1.500,- EUR 
.. ktorý Darca poukáže v prospech vyššie uvedeného účtu Obdarovaného do 20 dní od 

účinnosti Zmluvy. Obdarovaný dar s vďakou prijíma. 

1.2 Peňažný dar je účelovo viazaný na podporu podujatia „ 26. ročník Dubnického folk lórneho 
festivalu s medzinárodnou účasťou", ktoré sa uskutoční v dňoch 22. - 25. augusta 2019. 
Obdarovaný sa zaväzuje peňažný dar použiť výlučne na účel podľa predchádzajúcej vety. 

1.3 Darca je oprávnený vykonať u Obdarovaného kontrolu , či bol peňažný dar Obdarovaným 
použitý v súlade s bodom 1.2 Zmluvy. Obdarovaný sa zaväzuje výkon takejto kontroly 
Darcovi umožniť a poskytnúť mu potrebnú súčinnosť. 

1.4 Obdarovaný sa zaväzuje v lehote do 30. septembra 2019 hodnoverným spôsobom preukázať 
Darcovi použitie peňažného daru v súlade s bodom 1.2 Zmluvy. V prípade nesplnenia 
povinnosti podľa predchádzajúcej vety, Obdarovaný je povinný vrátiť pei'tažný dar Darcovi 
v lehote do 15 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy Darcu na vrátenie daru, a to 
bezhotovostným prevodom na účet Darcu uvedený v písomnej výzve. Ak sa Obdarovaný 
dostane do omeškania s vrátením daru, Darca je od neho oprávnený požadovať zaplatenie 
právnymi predpismi stanoveného úroku z omeškania z nevrátenej sumy. 

Čl ánok II. 
Záverečn é ustanovenia 

2.1 Ak nie je ďalej uvedené inak, Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania 
zástupcami oboch zmluvných strán. 

2.2 Ak je Obdarovaný povinnou osobou podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe 
k informáciám (na účely tohto bodu ďalej len „povinná osoba") a Zmluva je povinne 
zverejňovanou zmluvou, Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu Zmluvy poslednou 
zmluvnou stranou a účinnosť si zmluvné strany dohodli podľa § 47a ods. 2 Občianskeho 
zákonníka nasledovne: 
Zmluva je účinná 5. deň nasledujúci po dni doručenia písomného potvrdenia o zverejnen í 
Zmluvy v platnom znení a s jej prílohami a súčasťa:ni Darcovi, ktoré bude vyhotovené pod ľa 
tohto bodu a v súlade s právnymi predpismi povinnou osobou alebo Úradom vlády Slovenskej 
republiky pri zmluvách zverejnených v Centrálnom registri zmlúv (na účely tohto bodu ďalej 
len „potvrdenie"). V potvrdení vyhotovenom povinnou osobou okrem identifikácie vystavite ľa 
potvrdenia a dátumu vyhotovenia potvrdenia bude uvedené, kde a kedy bola Zmluva (vrátane 
jej príloh a súčastí) zverejnená, a ak bola zverejnená viacerými spôsobmi podľa § 47a 
Občianskeho zákonníka , bude pri jednotlivých spôsoboch zverejnen ia uvedený dátum 
zverejnenia. Zmluvné strany sa dohodli, že povinná osoba zverejní Zmluvu a všetky jej prílohy 
a súčasti v lehote do 15 dní odo dňa podpisu Zmluvy poslednou zmluvnou stranou a v lehote 
do 5 dni od zverejnenia Zmluvy povinná osoba preukázateľne doručí potvrdenie Darcovi na 



adresu xxxx@xxxx. V prípade, ak povinná osoba nedoručí Darcovi potvrdenie v súlade 
s týmto bodom, alebo ak Zmluvu nezverejní , Zmluva nenadobudne účinnosť a zmluvné strany 
nie sú Zmluvou viazané. V prípade, ak povinná osoba nezverejní Zmluvu v lehote troch 
mesiacov odo dňa platnosti Zmluvy platí , že k uzavretiu Zmluvy nedošlo. 

2.3 Zmluvné strany sú povinné navzájom sa bezodkladne informovať o všetkých skutočnostiach , 
ktoré by mohli mať za následok ohrozenie plnen ia predmetu Zmluvy a stanov iť ďalš í postup. 

2.4 Akékoľvek oznámenia súvisiace so Zmluvou budú vyhotovené písomne a doručené osobne 
alebo prostredníctvom faxu , telefónu (s následným doručením listu poštou) alebo zaslané 
poštou. 

2.5 Zmluva sa spravuje a vykladá podľa právnych predpisov Slovenskej republ iky. 

2.6 V prípade, že niektoré z ustanovení Zmluvy sa stane neplatným, zostáva platnosť ostatných 
ustanovení nedotknutá. Ak nastane takáto situácia, zmluvné strany sa dohodnú na riešení, 
ktoré zachová kontext a účel daného ustanovenia. 

2.7 Zmluvu je možné meniť len formou písomných dodatkov, podpísaných oprávnenými 
zástupcami oboch zmluvných strán. 

2.8 Obdarovaný nie je oprávnený previesť práva a/alebo povinnosti zo Zmluvy alebo postúpiť 
pohľadávku zo Zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu Darcu. 

2.9 Zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, dvoch pre Darcu a jednom pre Obdarovaného. 

V )i,h. c. ; . dňa 6. \ '1°•°! V Dubnici nad Váhom, dňa ť. ':t-20-1't 
Vl ·V 

Darca: 

"'b .... ·1 · ... . ?>'<:>· 
a nad . Peter Wolf 

,grimátor mesta 

2z2 

Ochrana údajov




